
 

 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 33/2020 

 

O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 

neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, portador do CPF 

nº. 056.885.919-78 e a empresa ISTÉLIO KUELKAMP SCHLICKMANN, domiciliada na Estrada Geral 

Capivaras Alta, s/n, Capivaras Alta, no Município de Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/ MF n. 

44.614.994/0001-01, representada, neste ato, por seu administrador, Sr. ISTÉLIO KUELKAMP 

SCHLICKMANN, portador da Cédula de Identidade RG n. 3.733.460 e inscrito no CPF sob o n. 019.647.459-

00, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, na melhor forma de direito, aditar o Contrato nº. 

33/2020, com fundamento na Lei n. 8.666/93 e alterações, conforme descrito no Processo Licitatório 10/2020, 

Pregão Presencial n. 02/2020, pelas condições do Edital referido, celebram este aditivo contratual. 

 

CONSIDERANDO: 

- a aproximação do encerramento dos contratos administrativos relativos ao transporte escolar e a necessidade 

de realização de licitação para o ano letivo de 2023; 

- que o transporte escolar configura serviço de caráter contínuo e essencial, para fins de prorrogação contratual, 

nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93; 

- o Pré-julgado n. 1833, de 04/10/2006, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, no sentido de que “o 

transporte escolar, dada a sua essencialidade e necessidade pública permanente, possui natureza de serviço 

a ser executado de forma contínua, ao teor do que dispõe o art. 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93”. 

 

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Contrato n. 33/2020, de 06 de fevereiro de 2020, conforme 

Cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA I – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

O Contrato n. 33/2020 terá sua vigência prorrogada de 31 de dezembro de 2021 para 31 de dezembro de 2023. 

 

CLÁUSULA II – DOS VALORES 

Os valores pactuados no Contrato n. 33/2020 ora permanecem inalterados. 

 

CLÁUSULA III – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes em 2023 do Contrato n. 33/2020 correrão por conta de dotações orçamentárias 

consignadas no Orçamento do Município de Grão-Pará para o exercício de 2023. 

 

CLÁUSULA IV – DOS PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados em 2023, mensalmente, até o dia 10 de cada mês. Entretanto, no período de 

férias e de recesso escolar, não serão efetuados pagamentos, tendo em vista que os serviços contratados não 

serão executados nesses períodos, não cabendo ao CONTRATADO qualquer espécie de indenização, nem 

mesmo por inatividade do serviço, decorrente da pandemia do novo Coronavírus COVID-19. 

 



 

 

CLÁUSULA V – DA DOCUMENTAÇÃO 

O Contratado obriga-se a reapresentar, sob pena de invalidade deste Aditivo Contratual, até o dia 31 de 

janeiro de 2022, todos os documentos exigidos nas Cláusulas Sétima do Edital de Pregão Presencial n. 

02/2020, bem como vistoria do inmetro/tacógrafo, origem do Contrato n. 33/2020. A não apresentação destes 

documentos, implicará na rescisão imediata do contrato. 

 

CLÁUSULA VI – OBRIGAÇÕES 

Fica o contratado, no mesmo prazo estabelecido na Cláusula anterior, além de cumprir com as exigências de 

habilitação e requisitos para assinatura do Contrato constantes do Edital de Pregão Presencial pertinente, a 

cumprir com todas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito ao transporte de 

escolares, exigências estas que serão fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Grão-Pará, observando-se os princípios da administração pública, sobretudo o da legalidade, 

proporcionalidade, impessoalidade, eficiência e ponderação. 

 

CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As demais Cláusulas e condições do Contrato n. 33/2020 e respectivos Aditivos ora permanecem inalteradas. 

 

 E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, junto com 

duas testemunhas. 

Grão-Pará/ SC, 02 de dezembro de 2022.  

 

_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  

________________________________________ 

ISTÉLIO KUELKAMP SCHLICKMANN  

Contratado 

TESTEMUNHAS 

 

_____________________________________ 

Nome:  

CPF:  

  

__________________________________________ 

Nome:  

CPF:  

 

____________________________________________ 

HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
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